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3 Δήλωση Πνευματικών Δικαιωμάτων Υλικού 

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους 

σκοπούς ταχύρρυθμου επιμορφωτικού προγράμματος με Επιστημονικά Υπεύθυνη την 

Πρυτάνισσα Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και συγγραφείς: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, 

Δρ. Απόστολος Κώστας, Ε.Δ.Ι.Π., Βασίλης Παράσχου, Υ.Δ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα 

πνευματικά δικαιώματα του υλικού αυτού ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  στους 

δημιουργούς τους. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα αξιοποίησης της 

παραγόμενης γνώσης και οι δημιουργοί στα πλαίσια της υλοποίηση της ελευθερίας 

έρευνας και διδασκαλίας, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης χρησιμοποίησης του 

εκπαιδευτικού υλικού και των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Το παρόν υλικό βρίσκεται 

αναρτημένο στο ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(ID: 2290). 

Στο υλικό έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου άδεια  

  

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές   

σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο διαμοιρασμός, η αντιγραφή και η αναδιανομή του 

υλικού, υπό τους ακόλουθους δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις: 

• Αναφορά του δημιουργού, ύπαρξη υπερσυνδέσμου για την άδεια χρήσης του 

υλικού και ενημέρωση για τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει 

• Μη  εμπορική χρήση 

• Μη παραγόμενα (στην περίπτωση τροποποιήσεων, προσθηκών και αλλαγών) 

Δικαίωμα χρήσης του υλικού αυτού έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες και 

συμμετέχουσες στο ταχύρρυθμό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Σχολική 

Εκπαίδευση» για την ανάγκες της επιμόρφωσης τους.  

Κάθε αναφορά στο περιεχόμενο του κειμένου αυτού, πρέπει να συνοδεύεται με το σχετικό 

παράθεμα μέσα στο κείμενο και στο τέλος να αναφέρεται η σχετική βιβλιογραφική 

αναφορά. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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4 Εισαγωγή 

Η συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση βασικών στοιχείων που είναι 

σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη από τους εκπαιδευτικούς κατά την οργάνωση μίας 

εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εντάσσεται η ασύγχρονη 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και βασικές αρχές τόσο 

για την οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και για την οργάνωση του 

περιβάλλοντος εργασίας και του πλαισίου ασύγχρονης επικοινωνίας με τους μαθητές. 

Σκοπός  

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα μοντέλα αξιοποίησης της ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης με επίκεντρο τη σχολική εκπαίδευση καθώς και τους βασικούς 

παράγοντες τους οποίους πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο εκπαιδευτικός κατά την 

αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πρακτική. 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ενότητα οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να:   

• Αναφέρουν την έννοια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

• Αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εντάσσεται η ασύγχρονη 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαιδευτική πρακτική 

• Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

οργάνωση ασύγχρονων εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

• Κατανοούν τη σημασία της ασύγχρονης επικοινωνίας 

• Γνωρίζουν τα μέσα ασύγχρονης επικοινωνίας 

Έννοιες κλειδιά: σχολική ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, μέσα ασύγχρονης επικοινωνίας 
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5 Ασύγχρονη ΕξΑΕ και σχολείο 

Είναι γεγονός ότι η έννοια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, σε 

αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, αφενός δεν εντάσσεται σε ένα θεσμοθετημένο 

πλαίσιο, αφετέρου δεν υφίστανται καθορισμένες δομές και διαδικασίες, οι οποίες να 

έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της Σχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Η ανάγκη για την οργάνωση και την παροχή εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης υπό 

αυτό το πρίσμα αποτελεί μία πρόκληση τόσο για την οργανωμένη διεξαγωγή αυτής της 

διαδικασίας, όσο και για την εξασφάλιση της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητάς της. 

Είναι δε ιδιαίτερης σημασίας για την εκπαιδευτική διαδικασία να υφίσταται ένα καλά 

οργανωμένο ασύγχρονο τμήμα καθώς αυτό μπορεί να έχει θετική επίδραση στη 

μαθησιακή διαδικασία για τους μαθητές, ανεξάρτητα με τις συνθήκες, αλλά και στο 

σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελώντας περιβάλλον αναφοράς τόσο για το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο όσο και για την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων σε αυτή. 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ως ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θεωρείται η εκπαίδευση η οποία διεξάγεται 

όταν εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε φυσική απόσταση μεταξύ τους η 

οποία δεν επιτρέπει την αλληλεπίδραση σε φυσικό επίπεδο, ανεξαρτήτως του μέσου που 

χρησιμοποιείται για την παροχή της στον εκπαιδευόμενο, και χωρίς να υφίσταται 

σύγχρονη επεξεργασία του εκπαιδευτικού περιεχομένου από τον εκπαιδευτή και τον 

εκπαιδευόμενο. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό της αδυναμίας αλληλεπίδρασης σε φυσικό επίπεδο 

και συγχρονικά, τίθεται μία σειρά από ερωτήματα τα οποία άπτονται της εισαγωγής και 

της εφαρμογής της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, αναφορικά με: 

• Τους τρόπους ένταξης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο σχολείο. 

• Τους τρόπους οργάνωσης της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι 

παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τον εκπαιδευτικό. 

• Το ρόλο του εκπαιδευτικού υλικού. 

• Την οργάνωση και πλαισίωση της ασύγχρονης επικοινωνίας με τους μαθητές. 
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• Τη σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε αναφορά για εξ αποστάσεως ασύγχρονη 

σχολική εκπαίδευση,  ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να μεριμνά για 

τις προϋποθέσεις στο χώρο των μαθητών, δηλαδή για τη συμπεριφορά και την υποστήριξη 

από το οικογενειακό περιβάλλον καθώς και για την ίδια την ψυχολογία των μαθητών, οι 

οποίοι καλούνται να εργαστούν και να λειτουργήσουν σε ένα εντελώς καινούριο για 

αυτούς πλαίσιο.  

Εξάλλου και σχετικές έρευνες στο πεδίο καταδεικνύουν ότι μεταξύ των κύριων λόγων 

εγκατάλειψης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος και το 

οικογενειακό περιβάλλον. Δηλαδή, η αναφορά σε εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται σε ένα ολιστικό και συστημικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη 

πλήθος παραμέτρων που μπορούν να επηρεάσουν (και τελικά να διαμορφώσουν) την 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

6 Ένταξη ασύγχρονης ΕξΑΕ στο σχολείο 

Ζήτημα καίριας σημασίας για την υλοποίηση ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο 

πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική πρακτική. 

 Πρωταρχικό ερώτημα είναι ο ρόλος που θα έχει η ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση συνολικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα πιθανά σενάρια μπορεί να είναι (Σοφός, 2016): 

Σημαντικές παρατηρήσεις 
• Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα η εξ αποστάσεως ασύγχρονη 

εκπαίδευση διενεργείται κατά βάση μέσω συστημάτων ή πλατφορμών 

διαχείρισης της μάθησης όπως για παράδειγμα E-Class, Moodle, e-me κ.λπ 

• Η θέση και ο ρόλος της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη 

σχολική εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη θέση και το 

ρόλο της σύγχρονης δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  
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• Πλήρης αντικατάσταση της οποιασδήποτε άλλης μορφής σχολικής εκπαίδευσης 

με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

• Αντικατάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και ασύγχρονη επικοινωνία 

• Μεικτή μέθοδος εκπαίδευσης όπου η δια ζώσης ή εξ αποστάσεως σύγχρονη 

επικοινωνία και διδασκαλία συμπληρώνεται από εξ αποστάσεως ασύγχρονη 

διδασκαλία και επικοινωνία 

• Συγχρονική διδασκαλία και επικοινωνία δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, η οποία 

εμπλουτίζεται με εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση 

Οι διαφοροποιήσεις αυτές μεταβάλλουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

σχεδιαστεί η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 Πλήρης αντικατάσταση με ασύγχρονη ΕξΑΕ 

Στην πρώτη περίπτωση, αυτή όπου το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας διεξάγεται 

ασύγχρονα και εξ αποστάσεως, το εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθησιακές δραστηριότητες 

τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπληρώνουν την  απουσία 

του στο σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο να μπορεί: 

• να κινητοποιεί αρχικά το ενδιαφέρον των μαθητών για την επεξεργασία του, για 

παράδειγμα μέσω γνωστικής σύγκρουσης, μέσω της παρουσίασης κάποιου 

παραδείγματος και γενικότερα στοιχείων που θα λειτουργήσουν παρακινητικά  

προς τους μαθητές 

• να πραγματοποιεί τη σύνδεση με την προηγούμενη διδαχθείσα ύλη όπου αυτό 

χρειάζεται, περιέχοντας τις κατάλληλες αναφορές ή με την παράθεση κάποιας 

σύντομης ανακεφαλαίωσης 

• να παρουσιάζεται με μία προσεκτική αλληλουχία και σε μικρότερα τμήματα το 

περιεχόμενο ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται οι μαθητές το περιεχόμενο αυτό 

με ευκολία 

• να παρουσιάζεται το περιεχόμενο με διαφορετικά μέσα, για παράδειγμα κείμενο, 

εικόνες, ήχο, βίντεο ανταποκρινόμενο στις διαφορετικές ανάγκες και μαθησιακά 

στυλ των μαθητών 
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• να περιέχει σε τακτά διαστήματα μαθησιακές δραστηριότητες έτσι ώστε οι 

μαθητές να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες στόχους, 

να λαμβάνουν ανατροφοδότηση και να μπορούν να αξιολογούν την πορεία τους 

• να έχει μελετηθεί και να έχει σχεδιαστεί ο τρόπος συμμετοχής των μαθητών σε 

κάθε δραστηριότητα και εάν αυτός είναι εφικτός, για παράδειγμα ατομικές και 

ομαδικές δραστηριότητες 

• να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες προς τους μαθητές σχετικά με τους 

μαθησιακούς στόχους, τα ζητούμενα από αυτούς και τις υποχρεώσεις τους 

• να περιέχει διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης ώστε να ανταποκρίνεται σε 

διαφορετικά μαθησιακά στυλ και διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών 

• να είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς συντελεστές δυσκολίας 

κατά την επεξεργασίας του περιεχομένου, των μαθησιακών δραστηριοτήτων και 

της αξιολόγησης 

• να είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να προωθεί την ενεργό μάθηση και την 

εμπλοκή των μαθητών με αυτό 

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί, σε αυτό το σημείο πως:  

• το εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθησιακές δραστηριότητες να αναπτύσσονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους μαθητές σε μία 

πορεία αυτόνομης επεξεργασίας του περιεχομένου και αυτομάθησης,  

• η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού δίνει τη δυνατότητα, ανάλογα βέβαια 

και με τις γνώσεις του εκπαιδευτικού, για την ανάπτυξη εξειδικευμένου για την 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλικού, κάτι το οποίο είναι επιβεβλημένο, 

καθώς το εκπαιδευτικό υλικό για τη δια ζώσης σχολική εκπαίδευση σχεδόν στο 

σύνολό του δεν έχει αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να είναι κατάλληλο για 

διαφορετική μέθοδο εκπαίδευσης,  

• οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα 

πρέπει να αποδίδουν σημασία στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων των 

μαθητών και του αναστοχασμού ώστε σταδιακά να βελτιώνουν και τις μαθησιακές 

τους τεχνικές και στρατηγικές. 
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 Αντικατάσταση με ασύγχρονη ΕξΑΕ και ασύγχρονη 

επικοινωνία 

Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη της δυνατότητας ασύγχρονης επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό, παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης της 

μαθησιακής διαδικασίας είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ομάδας.  

Παράγοντας καίριας σημασίας είναι ο τρόπος επικοινωνίας που θα επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός και τα τεχνολογικά μέσα και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την 

οργάνωση και τη διενέργεια της ασύγχρονης επικοινωνίας. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διενεργείται κατά κανόνα μέσω συστημάτων 

διαχείρισης της μάθησης (E-Class, e-me, Moodle κ.λπ.), ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αναπτύξει πλήθος μέσων ασύγχρονης επικοινωνίας όπως forum και κανάλια συζήτησης 

(chat), τα οποία υπάρχουν ενσωματωμένα στις πλατφόρμες αυτές, αλλά και περισσότερο 

παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας όπως το e-mail.  

Καθώς δε υπάρχουν και αυτόνομες εξωτερικές εφαρμογές γραπτής και πολυμεσικής 

επικοινωνίας όπως για παράδειγμα εφαρμογές τύπου instant messaging μέσω κινητών 

συσκευών θα πρέπει να αποδίδεται μεγάλη προσοχή κατά τη χρήση των μέσων αυτών, για 

λόγους ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών. 

Σε κάθε περίπτωση το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να σχεδιάζεται, 

αναπτύσσεται ή επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη κατά το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό 

των σημείων της προηγούμενης παραγράφου.  

 Μεικτή μέθοδος δια ζώσης ή σύγχρονης ΕξΑΕ η οποία 

συμπληρώνεται από ΕξΑΕ 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στην «ισότιμη» συμμετοχή σύγχρονης και 

ασύγχρονης εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση καίριας 

σημασίας είναι ο προκαθορισμός από την πλευρά του εκπαιδευτικού του ρόλου της 

ασύγχρονης εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Συνηθέστερη περίπτωση είναι το ασύγχρονο τμήμα στην εκπαιδευτική διαδικασία να 

αναφέρεται στην προσφορά του εκπαιδευτικού υλικού, την ανάθεση και αξιολόγηση 

εργασιών καθώς και στην ασύγχρονη επικοινωνία με τους μαθητές για την παροχή 
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διευκρινήσεων, την επίλυση αποριών και την μαθησιακή αλλά και ψυχολογική υποστήριξή 

τους.  

Σε αυτή την περίπτωση η αξιοποίηση των συστημάτων διαχείρισης της μάθησης μπορεί να 

παρέχει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο περιβάλλον και πλαίσιο τόσο για την παροχή του 

εκπαιδευτικού υλικού όσο και για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των μαθησιακών 

δραστηριοτήτων. 

 Συγχρονική εκπαίδευση και διδασκαλία η οποία 

εμπλουτίζεται με ασύγχρονη ΕξΑΕ 

Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στην αξιοποίηση της ασύγχρονης εκπαίδευσης 

για τον εμπλουτισμό της συγχρονικής δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στο 

μοντέλο αυτό το ασύγχρονο τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν αποτελεί κανενός 

είδους προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται κυρίως 

για την παράδοση συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού, κυρίως λόγω των αυξημένων 

δυνατοτήτων χρήσης πολυμεσικού και διαδραστικού υλικού και για την επικοινωνία και 

υποστήριξη των μαθητών σε άτυπο πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας με τον 

εκπαιδευτικό. 

7  Οργάνωση ασύγχρονης ΕξΑΕ για το σχολείο  

Είναι εμφανές ότι δεν υφίσταται κάποιος μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να 

οργανωθεί η ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς είναι δυνατόν αυτή να 

διενεργείται με πολλές διαφορετικές μεθόδους και μέσα ξεκινώντας από την αποστολή 

εκπαιδευτικού υλικού σε φυσική μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

καταλήγοντας σε βιντεοσκοπημένα μαθήματα με διαδραστικές μαθησιακές 

δραστηριότητες στο ενδιάμεσο και διαφορετικά και εξατομικευμένα μαθησιακά σενάρια 

και εκβάσεις ανάλογα με τις επιλογές των μαθητών ή την επίδοσή τους σε μαθησιακές 

δραστηριότητες.  

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η οργάνωση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

να είναι τέτοια ώστε η να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μαθητών, η συμμετοχή 

αυτή να γίνεται με ευκολία, να υπάρχει συνέπεια στον τρόπο οργάνωσης και να 

εξυπηρετούνται οι μαθησιακοί στόχοι που έχουν τεθεί.  
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Για την οργάνωση κατά συνέπεια της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει 

ο εκπαιδευτικός να λάβει υπόψη: 

• Τη φύση του μαθήματός του και τους μαθησιακούς στόχους. 

• Τις πιθανές μορφές του εκπαιδευτικού υλικού που θα προσφέρει στους μαθητές. 

• Το εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιήσει και τις παραμέτρους του. 

• Τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες που σχεδιάζει να διενεργήσει 

ασύγχρονα και τον τρόπο εργασίας των μαθητών. 

• Τα κανάλια επικοινωνίας που σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει. 

• Τη σύνδεση των μεθόδων συγχρονικής εκπαίδευσης που θα χρησιμοποιήσει με τις 

μεθόδους της ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

• Τις διαθέσιμες τεχνολογικές υποδομές των μαθητών. 

• Τις γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών για την αξιοποίηση των μεθόδων τις 

οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει. 

• Τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε αυτόν και μπορεί να χρησιμοποιήσει. 

Στο πλαίσιο αυτό η αξιοποίηση συστημάτων διαχείρισης της μάθησης (E-Class, Moodle 

κ.λπ.) μπορεί να βοηθήσει σημαντικά το έργο του εκπαιδευτικού καθώς παρέχουν τη 

δυνατότητα δημιουργίας ενός συνεκτικού, συνεπούς και εύκολου στη χρήση 

περιβάλλοντος εργασίας για τους μαθητές και παράλληλα ενσωματώνουν εργαλεία 

ανάπτυξης εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

8 Ασύγχρονη ΕξΑΕ και ασύγχρονη επικοινωνία 

Το ζήτημα της επικοινωνίας με τους μαθητές αποτελεί καίριο ζήτημα για κάθε είδους 

εκπαιδευτική παρέμβαση πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της οργάνωσης των καναλιών επικοινωνίας οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να αξιοποιήσουν ένα πλήθος διαφορετικών καναλιών και εργαλείων ασύγχρονης 

επικοινωνίας με διαφορετικά κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καναλιών επικοινωνίας για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση 

Μέσο/κανάλι 

επικοινωνίας 

Πλατφόρμα Κύρια πλεονεκτήματα Κύρια μειονεκτήματα Ενδεικτικά 

παραδείγματα 

Εφαρμογές 

instant messaging  

Κινητές 

συσκευές, 

Ευκολία χρήσης και 

εξοικείωση μαθητών 

Ασφάλεια Ο εκπαιδευτικός 

ενημερώνει τους 

μαθητές/γονείς 
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(Viber, Skype, 

What’up κ.λπ) 

ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Δυνατότητα 

δημιουργίας ομάδων 

μαθητών 

Χαμηλές απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό (κινητό 

τηλέφωνο, σύνδεση σε 

διαδίκτυο, χαμηλές 

απαιτήσεις σε 

hardware 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) 

Χρήση πολυμεσικού 

υλικού 

Προσωπικά δεδομένα 

μαθητών και τρίτων 

χρηστών 

Διαφημιστικό 

περιεχόμενο 

Πιθανότητα χρεώσεων 

λόγω λανθασμένης 

χρήσης 

μέσω Viber για την 

παρακολούθηση 

μιας εκπομπής στην 

ΕΡΤ2 

E mail Κινητές 

συσκευές, 

ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Ευκολία χρήσης 

Χαμηλές απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό (κινητό 

τηλέφωνο, σύνδεση σε 

διαδίκτυο, χαμηλές 

απαιτήσεις σε 

hardware 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) 

Δυνατότητα αποστολής  

πολυμεσικού υλικού 

Ασφάλεια 

Προσωπικά δεδομένα 

Μη εξοικείωση μαθητών 

Περιορισμένες 

δυνατότητες διαχείρισης 

ομάδων 

 

 

 

Αξιοποιείται 

συνήθως  από 

εκπαιδευτικούς 

που στέλνουν 

δραστηριότητες σε 

μαθητές, 

ανεξάρτητα από 

ηλεκτρονικές 

πλατφόρμες. ΟΙ 

μαθητές τις 

συμπληρώνουν και 

τις στέλνουν 

ασύγχρονα στους 

εκπαιδευτικούς. 

Forum Κινητές 

συσκευές, 

ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Χαμηλές απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό (κινητό 

τηλέφωνο, σύνδεση σε 

διαδίκτυο, χαμηλές 

απαιτήσεις σε 

hardware 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) 

Δυνατότητα αποστολής  

πολυμεσικού υλικού 

Αποτελεσματικός 

έλεγχος χρηστών όταν 

είναι ενσωματωμένα 

σε πλατφόρμα 

διαχείρισης μάθησης 

Ασφάλεια 

Μη εξοικείωση μαθητών 

Δυσκολότερα στη χρήση 

από ότι άλλα μέσα 

Αξιοποιείται 

συνήθως εντός μιας 

ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας. Οι 

εκπαιδευτικοί, 

ανασύρουν με 

αυτόν τον τρόπο: α) 

αντιλήψεις των 

μαθητών σε ένα 

θέμα, β) προωθούν 

την 

ανατροφοδότηση 

μεταξύ των 

μαθητών, γ) 

δημοσκοπούν τις 
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Προσωπικά δεδομένα επιμέρους εργασίες 

των μαθητών. 

Υποσυστήματα 

chat πλατφορμών 

διαχείρισης 

μάθησης 

Κινητές 

συσκευές, 

ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Χαμηλές απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό (κινητό 

τηλέφωνο, σύνδεση σε 

διαδίκτυο, χαμηλές 

απαιτήσεις σε 

hardware 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) 

Αποτελεσματικός 

έλεγχος χρηστών  

Ασφάλεια 

Προσωπικά δεδομένα 

Δυσκολότερα στη χρήση 

από ότι άλλα εργαλεία 

chat 

Περιορισμένες συνήθως 

δυνατότητες χρήσης 

πολυμεσικών υλικών 

Αξιοποιείται 

συνδυαστικά σε 

συστήματα 

τηλεδιάσκεψης για 

υποβολή 

ερωτήσεων που 

απαντά στη συνέχει 

ο εκπαιδευτικός και 

για διατύπωση 

σχολίων. 

Εργαλεία 

ανατροφοδότησης 

πλατφορμών 

διαχείρισης 

μάθησης 

Κινητές 

συσκευές, 

ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Χαμηλές απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό (κινητό 

τηλέφωνο, σύνδεση σε 

διαδίκτυο, χαμηλές 

απαιτήσεις σε 

hardware 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) 

Αποτελεσματικός 

έλεγχος χρηστών  

Ασφάλεια 

Προσωπικά δεδομένα 

 

Συνήθως μονόδρομη 

επικοινωνία με μαθητές 

Επικοινωνία μόνο για 

συγκεκριμένους σκοπούς 

(πχ ανατροφοδότηση και 

σχολιασμός ασκήσεων ή 

εργασιών) 

Εξυπηρετούν κατά 

κανόνα την επικοινωνία 

εκπαιδευτικού με μαθητή 

Χρησιμοποιείται 

κυρίως για τη 

δημιουργία 

ασκήσεων 

αυτοαξιολόγησης 

και τελικής 

αξιολόγησης μια 

θεματική ενότητας 

Πλατφόρμες 

κοινωνικής 

δικτύωσης 

(Facebook, 

MySpace κ.λπ) 

Κινητές 

συσκευές, 

ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Ευκολία χρήσης και 

εξοικείωση μαθητών 

Δυνατότητα 

δημιουργίας ομάδων 

μαθητών 

Χαμηλές απαιτήσεις σε 

εξοπλισμό (κινητό 

τηλέφωνο, σύνδεση σε 

διαδίκτυο, χαμηλές 

απαιτήσεις σε 

hardware 

ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) 

Χρήση πολυμεσικού 

υλικού 

Ασφάλεια 

Προσωπικά δεδομένα 

μαθητών και τρίτων 

χρηστών 

Διαφημιστικό 

περιεχόμενο 

 

Η δυνατότητα αυτή 

σπανίως 

αξιοποιείται στην 

σχολική 

εκπαίδευση. 

Παρόλα αυτά 

ενδείκνυται κυρίως 

για τη διεύρυνση 

της επικοινωνίας 

και της 

συνεργασίας. 
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Το κείμενο που μελέτησες, σχετίζεται με επίκαιρες ερωτήσεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση, όπως: 

• Πως μπορώ να οργανώσω το μάθημα μου στην Online Εξ Αποστάσεως 

Σχολική Εκπαίδευση; 

• Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να σχεδιάσω το υλικό και τις 

δραστηριότητες του μαθήματος μου, ειδικά για την ασύγχρονη 

εκπαίδευση; 

• Πώς μπορώ να εμπλέξω ενεργά τον μαθητή μου στο πλαίσιο της 

ασύγχρονης εκπαίδευσης; 

 

Μπορείς να βρεις σύντομες απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές ως συνοδευτικά 

αρχεία ήχο-διαλέξεων αναρτημένες στην παρούσα ενότητα. 

 

Τέλος,  εφόσον ολοκλήρωσες την μελέτη σου, θα χαρούμε να έχουμε την 

ανατροφοδότησή σου σχετικά με την ενότητα αυτή, μέσω της συμπλήρωσης 

της σύντομης e-φόρμας:  

https://forms.gle/kG4gqB2VzcYFQGMg9  

https://forms.gle/kG4gqB2VzcYFQGMg9
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